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שלוש דפורענותא הן, כידוע, נבואות פורענות, 
ישראל  קהילות  וישעיהו.  ירמיהו  מדברי 
ימי  שבין  בשבתות  כהפטרות,  לאמרן  נוהגים 
במקום  התורה,  קריאת  לאחר  המצרים,  בין 
ההפטרות הקבועות לפרשיות השבוע, ואשר הן 
פרשת  בתכני  עניינית  קשורות  להיות  אמורות 
עם  הקשורה  ההפטרה  אין  כלל,  בדרך  השבוע. 
של  הפטרות  מפני  אלא  נדחית,  השבוע  פרשת 
)שקלים  הפרשיות  ארבע  מפני  וכן  ישראל,  מועדי 
אלו,  בעניינים  שמפטירין  והחודש(,  אדומה  פרה  זכור 

"נהגו  בדבר  כיוצא  השבוע.  פרשת  בענין  ולא 
באב  לתשעה  קודם  מפטירין  להיות  ישראל  כל 
יג,  תפלה  )רמב"ם,  תוכחה"  בדברי  שבתות  בשלוש 

יט(. 

 
התייחדות העם עם החורבן

אפילו  נקבעה  לא  הדין  שלפי  לב,  לשים  יש 
הפטרה אחת מהפטרות הפורענות גם לא לשבת 
שחל  לשבת  לא  ואפילו  באב  תשעה  שלפני 
מכח  אבל  הראייה(.  עפ"י  מקדשים  שהיו  )בזמן  בת"ב 
המנהג, התייחסו לת"ב יותר מלכל מועד, או מכל 
השבוע,  הפטרת  את  משנים  שבגינו  אחר  עניין 
מפני  שבועיות  הפטרות  שלוש  דחו  שהם  בכך 

הפטרות הפורענות.
אחת  תענית  רק  יש  תורה  מדין  בדבר,  כיוצא 
בלבד, והיא תענית יום הכיפורים. ואילו מדרבנן, 
והגלות,  החורבן  בגין  תעניות  ארבע  נקבעו 
זה בודאי מלמדנו,  ודבר  ובעיקר חורבן המקדש. 
הקודש  כארץ  ישראל,  ארץ  של  מרכזיותה  על 

המקדש, בחיינו הלאומיים. 
ושבע  דפורענותא  )שלוש  ההפטרות  גם  ואמנם 
בגין  שנתקנו  המרובות  התעניות  וגם  דנחמתא(, 

שיש  הדתי  היחוד  סביב  מתמקדות  החורבן 
על  זה  ליחודנו  שיש  הזיקה  ועל  ה',  כעם  לעמנו, 
עצם זכותנו לחיות בארצנו הקדושה כעם הקודש. 
התעניות,  ושל  ההפטרות  של  המרכזי  הרעיון 
לידי  שבאות  הארץ  וקדושת  העם  קדושת  הוא 
ובחורבנו אין קדושת עמנו  ביטוי בבנין המקדש. 
ואין קדושת ארצנו שלימות. ולכן, גם ההפטרות 
את  בעמנו  לעורר  אחת  תכליתן  התעניות  וגם 
בנו  להחיות  כדי  הנפש,  וחשבון  התשובה  כוחות 
דבר  של  בסופו  שיביאו  הקדושה  כוחות  כל  את 
בארץ  בקדושה  שיחיה  קודש  עם  נהיה  שאכן 

הקודש, דבר שיביא לבנין המקדש. 

חזון הנביאים חזון לכל הדורות
שנאמרו  הנביאים  שדברי  שבהפטרות  היחוד 
אז, לפני חורבן בית ראשון, יפים גם לימינו, הרבה 
שנים לאחר חורבן הבית השני, וכשטרם נבנה בית 

שלישי.
החורבן,  לפני  לעם  נאמרו  הנביאים  דברי 
ישוב  בחיוב,  אליהם  יתייחס  שהעם  תקוה  מתוך 
מדרכו הרעה, ובכך ימנע החורבן. העם לא שעה 
ויש שאפילו רדפו את הנביאים  לדברי הנביאים, 
של  לתחזיות  בניגוד  בא.  והחורבן  דבריהם,  בגין 
מלנבאות  הרפו  לא  אשר  ה',  לנביאי  המתנגדים 
העם  שלום.  ואין  שלום,  שלום  שווא,  נבואות 
לא שעה לדברי הנביאים, משום שהם כרכו את 
)לפני  אז  שהיה  הקשה  והבטחוני  המדיני  המצב 
העם.  של  הירוד  הרוחני  המצב  עם  החורבן( 
לכריכה  התנגדו  ה'  לנביאי  שהמתנגדים  בעוד, 
רק  והבטחוני  המדיני  למצב  התייחסו  הם  זו. 
ללא  "טהורים",  וצבאיים  מדיניים  בשיקולים 
עמנו.  של  והאמוני  הדתי  המצב  עם  קשר  שום 
שתכליתן  מדיניות  "קומבינציות"  פיתחו  והם 
נביאי  מתנגדי  אותם  הנכסף.  השלום  את  להשיג 
גם לא הסכימו לתפישה הדתית לאומית של  ה' 
מלחמה  למתנגדים  השיבו  ה'  נביאי  הנביאים. 
שערה. הם הדגישו מאוד את המהות הדתית של 
הדתית,  ממהותנו  ההתעלמות  את  ותיארו  עמנו, 
אז,  ששרר  המשפט  ולגבי  למדי.  קשה  כבגידה 
הם תיארוהו כמשפח, וכמסגרת שהפכה חממה 

למרצחים ומושחתים. 
החורבן  נבואות  לבנו,  ולדאבון  ולצערנו 
ואמנם  מארצנו.  וגלינו  חרב  מקדשנו  התממשו, 
אך  לארצנו,  שבנו  לשמחתנו  שנים,  אלפי  לאחר 
עדיין  אנו  כך,  ומשום  מקדשנו.  לבנין  זכינו  טרם 
החורבן,  לפני  שנאמרו  נביאנו,  בדברי  מפטירים 
המקדש,  לחורבן  שגרמו  שהסיבות  שנדע  כדי 
חילון העם והארץ, שהן קיימות עדיין, והן הסיבה 
להמשך חורבן המקדש, ואולי חלילה קיים אפילו 

סיכון לעצם המשך קיומנו בארצנו. 

בין המצרים
לקשור  הממאנים  יש  היום,  גם  כאז  לצערנו, 
הדתי.  מצבנו  עם  והבטחוני  המדיני  מצבנו  את 
ויש הדוחים את מהותנו הלאומית שהיא דתית, 
הומאנית  חילונית  מהות  במקומה  ומציגים 
והמערכת  החוק  שלטון  עיקרון  עומד  שבמרכזה 
המשפטית. ולצערנו, כאז גם היום, דברי הנביאים 
נשארו אקטואליים למדי ובשני תחומים. התחום 
האחד - המאבק על מהותנו הלאומית האמיתית, 
אשר הוא חשוב כשלעצמו, והוא חשוב גם לעצם 
והתחום  בארץ.  קיומנו  והמשך  ישיבתנו  זכות 
הדמים  ושפיכות  השחיתות  התפשטות   - השני 
נעדרת  היא  אשר  המשפטית  במסגרת  דוקא 
ערכים דתיים של עמנו. ומשום כך מנהגי ימי בין 
דפורענותא  ההפטרות  שלוש  לרבות  המצרים 

טרם נעקרו. והם כנראה יתמידו עד שעמנו ישוב 
בארצנו  מקדשנו  בית  שיבנה  ועד  ה'  עם  להיות 
שלוש  בתכני  לעיין  חובתנו  ובינתיים  הקדושה. 

ההפטרות כדי שנלמד מכאן להיטיב דרכנו.

מסרים:  שלושה  בעיקרון  הן  ההפטרות  שלוש 
בה',  העם  בגידת  בעם,  אידיאולוגי  קיטוב 

התדרדרותו המוסרית של העם.
בשבת  שקוראים  בכך,  מאוחדים  המנהגים  כל 
הסמוכה לתשעה באב דוקא בדברי ישעיהו שחי 
לפני ירמיה. וזאת, כדי ללמדנו שאפילו הוא שחי 
זמן רב לפני החורבן, כבר הוכיח את העם בעצמה 
החמורה,  המוסרית  התדרדרותו  בשל  רבה 
ותוכחתו נאמרה בלשון קינה. כי הקינה ממחישה 
ישעיהו  הנביא  כלומר,  וההתפוררות.  השבר  את 
שצפה אחרית מראשית, וראה כבר בהווה, בימיו 
של  עתיד  עמנו.  של  הרחוק  העתיד  את  שלו, 
התפוררות מוסרית ולאומית וחורבן וגלות, והכל 

בשל הסטיה שהעם סטה בימיו מתורת ה'.
ואכן, אחת הסיבות המרכזיות למשבר הרוחני 
של  ההכרה  היתה  ישעיהו  של  בימיו  העם  של 
שליטי העם שהם נאורים ומתקדמים ושיש להם 
ענין  היא  הדת  דעתם  ושלפי  משפטית,  מערכת 

לפרט ולא לכלל ישראל.
המרה,  האמת  את  ראה  ישעיהו  הנביא  אולם, 
שהתנכרות העם למשפטי ה' גרמה להתדרדרות 
מוסרית חמורה. והוא מיצר ומקונן על כך, שציון 
שהיתה  וציון  לזונה,  הפכה  נאמנה  קריה  שהיתה 
מלאתי משפט, הפכה להיות עם מרצחים. "שריך 
ורודף  שוחד  אוהב  כולו  גנבים  וחברי  סוררים 
יבוא  וריב אלמנה לא  שלמונים, יתום לא ישפטו 
אליהם". יש להניח, שלכל האשמותיו של הנביא, 
דבר  פורמאלי,  משפטי  הסבר  נתנו  מתנגדיו, 
שהקשה את הכרעת המחלוקת בימיו, אך לצערנו 
במציאות  הנביא  לטובת  הוכרעה  המחלוקת 
חורבן  ודתית,  מוסרית  התפוררות  שהתרחשה, 
וכך  מראש.  צפה  שהנביא  כפי  ממש  וגלות, 
את  מתארת  היא  הייתה"  "איכה  הפטרה  גם 
ההתדרדרות של עמנו בבית ראשון מאיגרא רמא 
לדיוטא נמוכה ביותר, היא גם שלב לפני תמורה 
ה',  נביא  מתנגדי  של  הניסיונות  שהרי  גדולה. 
להתעלם ממהותנו הדתית לא הועילו ולא יועילו. 

מחדש  אותנו  יבנה  זו,  מהתפוררותנו  אפילו  ה', 
עם  ובין  ה'  שבין  הברית  שהרי  הצדק.  אדני  על 
ישראל היא ברית נצח. ולכן ימים יגיעו שה' ישיב 
כן  אחרי  כבתחילה  ויועצינו  כבראשונה  שופטינו 

יקרא לנו עיר הצדק קריה נאמנה. 
 )מתוך "התורה וחזון הדורות" על ההפטרות(
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הרב אליקים צדוק

ערב מיוחד בישיבת ראש חודש נתניה
במעמד מיוחד סיום קורס שחיטה ומתן התעודות ללומדים

לבני  ללמד  חיברתיו  לא  הזה  המאמר  הכותב:  אמר 
האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם 
כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא בדברי 
ולא  אותם  יודעים  האדם  בני  שרוב  דברים  אלא  אלו, 
וכנגד  פרסומם  רוב  שכפי  אלא  כלל.  בהם  מסתפקים 
מאד  מצוי  מהם  ההעלם  כך  לכל,  גלויה  שאמיתתם  מה 
שורות  שיועילו  שמיא  מן  רעווא  ויהא  רבה.  והשכחה 
מבני  הנשכחים  האלה  הדברים  את  להזכיר  אלו  קצרות 
אנו  אשר  חובותינו  את  לבנו  אל  ונשים  בטבע,  האדם 

מתעלמים מהן )על פי הקדמת החסיד למסילת ישרים(.

ישראל  מדינת  של  הישגיה  הודגשו  הקיץ  בתחילת 
בשבעים שנות קיומה, והדבר טבעי, מובן ומבורך. אולם 
עם החזרה לשגרת חיינו, אי אפשר להתעלם מהעובדה 
שעל אף כל ההישגים הטכנולוגיים והחוסן הכלכלי, ובצד 
ישראל  מדינת  המרשימים,  הביטחוניים  הפיתוחים  כל 
אינה מצליחה לנצח אויבים החלשים ממנה בהרבה בכל 

קנה מידה )מספרי, כלכלי וצבאי(.
אנו רואים מחד גיסא הרבה סייעתא דשמיא והרבה נסי 
שמים, ומאידך גיסא חוסר יכולת להגיע להכרעה – אם 
בגלל שיקולים מדיניים ובין לאומיים ואם בגלל מגבלות 

"משפטיות" )ראה קהלת ג, טז( ו"מוסריות" )ראה משלי יב, י(.
מציאות זו של הקזת דם מתמשכת ללא הכרעה ברורה, 
משתקפת יפה בתחילת ספר שופטים, לאחר כיבוש רוב 
ְבֵני  "ַוַּיֲעׂשּו  בה:  להתנחלות  הראשון  בדור  הארץ  חלקי 
ַאף ה'  ַוִּיַחר   ... ַוַּיַעְזבּו ֶאת ה'   ... ְּבֵעיֵני ה'  ָהַרע  ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
)=טרור חקלאי,  אֹוָתם  ַוָּיֹׁשּסּו  ֹׁשִסים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  ְּבִיְׂשָרֵאל 
טרור העפיפונים, כבישת בנות ישראל ביד זרים ואלימות 
ַיַען  ַוֹּיאֶמר,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ה'  ַאף  ַוִּיַחר   ... בדרכים(  משתוללת 
ֲאֶׁשר ָעְברּו ַהּגֹוי ַהֶּזה ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֹוָתם ְוֹלא 
 ... ִמְּפֵניֶהם  ֲאִני ֹלא אֹוִסיף ְלהֹוִריׁש ִאיׁש  ַּגם  ְלקֹוִלי.  ָׁשְמעּו 

מידי חדש בחודשו מתקיים בבית הכנסת "מקור חיים" 
עיון  ערב  ישראל"  עם  "הליכות  עמותת  בחסות  בעיר, 
תורה ומורשת בנושאים שונים ומגוונים, הלכה, מחשבה 

ומוסר. ואילו החודש היה זה ערב מיוחד במינו.
אחד עשר שוחטים חדשים הוסמכו בערב זה, וקיבלו 

תעודות מגדולי הרבנים.
יוזמה מיוחדת של תלמידים בני העיר נתניה, שחיפשו 
אותם  הביאה  למעשה.  הלכה  עופות  שחיטת  ללמוד 
לפנות לאישיות הרבנית הבכירה ביותר בנושאי שחיטה 
מחפוד  שלמה  הרב  ורבנו  מורנו  הוא  הלא  וכשרות, 
ושידך  היוזמים.  את  ועודד  ברך  שמח  הרב,  שליט"א. 

להם את ראש השוחטים בבד"ץ 
מנחם  הרה"ג  דעה",  "יורה 
מספר  שבמשך  שליט"א,  שוקר 
חודשים מידי שבוע, לימד בבית 
בשכונת  אבות"  "תפילת  הכנסת 
זכו  התלמידים  התכלת.  בעין 
העמדת  וכן  בהלכה,  עיון  ללמוד 
הלכה  קיימו  שלבסוף  עד  סכין 
השחיטה.  מצוות  את  למעשה 
והרב  ביראה,  התכונן  תלמיד  כל 
התלמידים  בפני  שציין  שוקר 
ג'  לשחוט  יש  המנהג,  פי  שעל 
עופות כדת וכהלכה, אך בסיעתא 
הצליחו  התלמידים  כל  דשמייא 
בשחיטה  פעמים  ו'  לשחוט 

למהדרין מן המהדרין.
רבה  שליט"א  בר  מאיר  קלמן  הרה"ג  פתח  הערב  את 
הראשי של נתניה, ששמח על היוזמה וברך את השוחטים 
החדשים. הרב סיפר על מתווה הכשרות החדש ברבנות 
הרב  בפרט.  בנתניה  הכשרות  ובמערכת  בכלל,  בארץ 
סיפר כי לימוד וקבלת תעודה הוא חשוב ביותר, והביא 
אפשטיין  הלוי  קלמן  קלונימוס  רבי  הגדול,  זקנו  בשם 
חל  לפטירתו  השנה  שיום  ושמש",  "המאור  בעל  זצ"ל 
מי  של  בשבחיהם  שהפליא  תמוז,  חדש  בראש  בדיוק 
שהם גם עובדים לפרנסתם מחד, ומאידך גם משקיעים 
בלימוד התורה, ולא רק לימוד יומי, אלא אף מעבר לכך, 
לימוד שיש בן הן עיון והן מעשה. לאחר מכן, מסר שיעור 
הקורס  ראש  שוקר,  מנחם  הרה"ג  חולין  מסכת  בגמרא 

ונתן לקהל הרחב טעימה מלימוד השחיטה.  לשוחטים, 
שלמה  הרב  ורבנו  מורנו  כאשר  לשיאו  הגיע  הערב 
מחפוד שליט"א ראש בד"ץ יורה דעה, ורב שכונת "נוה 
אחיעזר" בבני ברק נשא דברים. הרב סיפר כי עם ישראל 
סופו  "נעוץ  העמים:  שאר  אצל  קיים  שאיננו  מונח  יצר 
בתחילתו", שאף על פי שהנך חושב שהגעת לסוף, הרי 
זוהי רק ההתחלה. ואתם התלמידים אל תחשבו כי כעת 
להיפך.  אלא  המלאכה,  הסתיימה  התעודה  קבלת  עם 
המעשי.  הבניין  מוקם  שעליו  היסוד  הוא  תורה  לימוד 
יותר  הבניין  המשך  הרי  ומוצק,  מבוסס  שהיסוד  וכמה 
בטוח ואיתן. ולכן אפילו בשעת השמד שאבותינו מסרו 

השאלה  בפניהם  עמדה  שמים,  שם  וקידשו  נפשם  את 
"תלמוד גדול" או "מעשה גדול", ואמרו חכמינו "תלמוד 
דבר  של  בסופו  מביא  והוא  הבסיס,  שהוא  מפני  גדול" 
בגלות עד  והמעשה הוא ששימר את אבותינו  למעשה, 
אך  המדרש,  בבית  נעשה  הלימוד  ולכן  ארצה.  עלותינו 
העבודה הקדושה תתחיל בבית, בעת השחיטה בפועל. 
שימשיכו  לתלמידים  ובחזון  לב  במשאלת  סיים  הרב 
התורה  באור  נתניה  העיר  את  ולהאיר  ועוד  עוד  ללמוד 

ולהמשיך ולפתוח קורסי המשך.
קרית  של  רבה  שליט"א  ערוסי  רצון  הרב  ורבנו  מורנו 
בתחילת  לישראל,  הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר  אונו 
נתניה,  קהילת  את  ערוסי  הרב  ורבנו  מורנו  שיבח  דבריו 

מידי  ממשיכים  שנים  וחמש  מעשרים  למעלה  שכבר 
"ישיבת  של  החשוב  המפעל  את  לקיים  בחודשו  חדש 
חשובה  רוחנית  התחדשות  ומקבלים  חדש",  ראש 
שהפעם  אלא  מגוונים,  והשקפתיים  תורנים  בנושאים 
שני  ומצד  התחדשתם,  מחד  כולנה",  על  עלית  "ואת 
עיוניים  חלקים  רק  אין  הקדושה  בתורה  כי  התיישנתם, 
כהלכות ברכות, שבת, ותפילה, אלא שבשנים האחרונות 
לשוחטים,  השחיטה  התורה:  מקצועות  שיש  התרגלנו 
ואילו  וכיו"ב.  למנקרים,  הניקור  לסופרים,  הכתיבה 
יהודי תימן שהם "הפריזר של היהדות", מי שהיה  אצל 
שחיטה,  למדו  ככולם  רובם  כי  שחט,   – לשחוט  צריך 
יש  כי  הרב  ואמר  נשים.  ואפילו 
גדול,  דבר  השוחטים  בהסמכת 
חיי  של  ישן,  עולם  שמחזירים 
המודרני.  לעולמנו  התלמוד 
התלמידים  את  הרב  שיבח 
וברך  החדשים  השוחטים 
דרכם,  בהמשך  בהצלחה  אותם 
השחיטה  בלימוד  יש  כי  ואמר 
כי  גדול,  השקפתי  לימוד  גם 
הדעות  רבים  רבים  בימינו 
פועלים  שלא  גורמים  שמנסים 
בתורת  לכרסם  ההלכה,  פי  על 
דואגת  אינה  שכאילו  ישראל, 
חלילה  וחלילה  החיים,  לבעלי 
כי  שכזו,  עולם  בתפיסת  לדבוק 
גם  הדואגת  ישראל  כתורת  אין 
לצער בעלי חיים. הרב גם ברך את הנשים של השוחטים 
שדוחפות את בעליהן ללמוד בעמל התורה, ויש בכך כדי 
האבא  את  שרואים  והנכדים  הילדים  חינוך  על  להקרין 

והסבא לומדים תורה הלכה למעשה.

את הערב המרתק חתמו ר' יוסף עזרא שנשא דברים 
בשם התלמידים – השוחטים החדשים, וסגן ראש העיר 
מר דניאל בשארי שברך את כל באי הכנס והצהיר שיקבל 
למען  תורנית  לתרבות  המחלקה  של  לתמיכה  פניה  כל 
שיעורי תורה וכנסים תורניים בעיר. בסיום הערב, קיבלו 
התלמידים תעודות הסכמה לשחיטה שחתומים עליהם 

גדולי הרבנים שנכחו בערב זה.

טל': 03-5340819   פקס: 03-5343658
 orhalichot@gmail.com  :דוא"ל

 מספר המערכת בספרייה הלאומית: 2789255 

חברי
המערכת: 

הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי,
אביעד רצהבי, שמואל חמדי,

אריאל פרחי, נועם עוזרי.

כתובת לתרומות
להמשך הפצת העלון:

ת.ד 5042 נתניה

נחפשה דרכינו ונחֹקרה  |

ועכשיו מחיל אל חיל , נפתח קורס נוסף יחודי של הכשרת משגיחי כשרות מוכשרים ומקצועיים.
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מה המטרה של אתר "נצח ישראל"?
בכלים  ולהפיץ  לתעד  היא  ישראל  נצח  של  המטרה 
טכנולוגיים את תורת הרמב"ם, יהודי תימן, הרב קאפח 
וממשיך דרכם בדורנו מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א 
תלמידים  של  תוססת  וקהילה  מדרש  בית  ולרכז 

ההולכים לאורם בארץ ובעולם.
ההתקדמות  את  להדביק  שניתן  כל  עושים  אנו 
העתיד  לדור  ובעיקר  לציבור  לאפשר  כדי  הטכנולוגית 
שתהווה  ומסודרת  ברורה  תורנית  במשנה  להשכיל 
אשר  באור  תורה  של  חיים  לבניית  ודרך  מסלול  להם 
ויהודי  והעתיקה של הרמב"ם  נאמן למסורת המקורית 
תימן. מעבר לכך, אנו פועלים מול המסגרות הציבוריות 
התייחסויות  בפרסום  שונים  וקהלים  הכלליות 
בפעילות  והן  תורנית  מבט  נקודת  מתוך  אקטואליות 
כבסיס  העברי  המשפט  קרן  הרמת  סביב  תודעתית 

למשפט יהודי במדינת ישראל".

למה החלטתם לקרוא לאתר "נצח ישראל"?
עם  הנצח  כעם  שלנו  הקשר  את  מבטא  ישראל  נצח 
ֹלא  ִיְשָׂרֵאל  ֵנַצח  "ְוַגם  אמר  שמואל  הנביא  הנצח.  תורת 
ְלִהָנֵּחם". יש בפעילות  ִכּי ֹלא ָאָדם הּוא  ִיָנֵּחם  ְוֹלא  ְיַשֵׁקּר 
ההיסטורית,  האמת  לשימור  רבה  חשיבות  האתר 
המורשתית והאמונית הטהורה של עולם היהדות ברוח 
הרמב"ם ויהודי תימן ועם זה לפעול להנחלתו לעם הנצח 
התרבותיות  הסער  רוחות  כנגד  כולו,  לעולם  ולהאיר 
בחרנו  לכן  בהם.  ולנצח  בעולם  שפועלות  והמוסריות 
כלוגו לאתר את המנורה שתפקידה להאיר לעם ישראל 

ולעולם כולו את אור התורה והאמונה.

איך זה קורה למעשה מידי יום?
מאחורי הקלעים באתר פועלים הרבה חברים בעמל 
יומיומי ובשיתוף פעולה נהדר ליצירת תכנים והנגשתם 

לציבור. חשוב לציין כי רובם פועלים בהתנדבות.
הרב,  של  המסורה  המזכירה  הי"ו  בדיחי  ורד  גב' 
יום לציבור  אחראית על הקלדת עשרות תשובות מידי 
הנאמן  בסיועו  הדיגיטלית  הספרים  חנות  את  ומנהלת 
של מר שלום אשואל אשר אחראי על כל נושא שילוח 

הספרים. 

יום  מידי  רבות  שעות  משקיע  הי"ו  ירימי  משה  ר' 
ושיעורים  יומית  הלכה  של  אודיו  הקלטות  להעלאת 
את  מסכם  חבשוש  ערן  ר'  ערוסי.  הרב  של  נוספים 
חי  בשידור  משודר  אשר  השישי  יום  כולל  שיעורי 
שרלייב  חברת  הי"ו  נהרי  עזריה  של  בסיוע  באינטרנט 
וקול הלשון. גב' יפית בן שלום מנהלת את ערוץ היוטיוב 
צופים  לאלפי  מגיע  וכבר  האחרונה  בשנה  שהקמנו 

אחראי  פרחי,  אריאל  ר'  חדשים. 
ההליכות.  אור  עלון  ארכיון  על 
מנטל  רבקה  שלנו  המתכנתים 
משקיעים  אשר  רוזנברג  ואמיתי 
באמצע  לפעמים  רבות  שעות 
לפעילות  לדאוג  מנת  על  הלילה 

סדירה של האתר.  

להתחמק  לך  ניתן  לא  טוב, 
מהאחריות שלך. איפה אתה בכל 

הפעילות?
ההשתדלות שלי בס"ד היא לפקח 
שכל המערכות עובדות באופן תקין 
מערכות  בניית  לתכנן  זה  עם  ויחד 
בשנים  חדשים.  שיווק  וערוצי 
בעיצוב  הרבה  עסקנו  האחרונות 
לציבור  שיתאים  באופן  המערכת 
נוחה  גישה  להם  ויאפשר  הכללי 
לתורת הרמב"ם אשר הולכת ותופסת 
המערכות  כל  את  הנגשנו  תאוצה. 
קהילה  והקמנו  הסמארטפון  למכשירי 

ובתפוצה  שונות  וואצאפ  קבוצות  בכמה  תוססת 
לספרי  דיגיטלית  רכישה  אפשרות  ישנה  לאימיילים. 
להפצת  הדוברות  מערכת  את  ושדרגנו  מש"ה  מכון 
התכנים של הרב לערוצי התקשורת השונים ובפייסבוק. 
שהרב  מעת  שעה  שבתוך  מערכת  יצרנו  לדוגמא, 
העביר התייחסות אקטואלית באודיו, אנו כבר מפיצים 
אנו  ולקהילה.  השונים  התקשורת  לערוצי  משנתו  את 
בחומרים  הבית  בדף  התכנים  את  לרענן  משתדלים 
מעניינים ואקטואליים ולהוסיף רבנים נוספים לפעילות 

התוססת של בית המדרש הווירטואלי.

אל האתר מגיעים מעל ל-28,000 גולשים מידי חודש 
יותר  לשרת  לעבור  אותנו  שהצריך  מה  העולם!!!  מכל 

מתקדם להשקיע שעות נוספות בעריכת התכנים.

אילו משובים אתם מקבלים?
אנו מקבלים פניות מכל העולם החל מתלמידי חכמים 
ליהודים  עד  סבוכות  לסוגיות  מענה  מבקשים  אשר 
בהשקפה  תשובה  שמבקשים  פשוטים 
יום כניסות של  ובהלכה. אני רואה מידי 
גולשים מהארץ והעולם כולו אשר נהנים 

לקרוא לשמוע ולצפות בתשובות.
לפגוש  היה  מבחינתי  מרגש  הכי 
במשך  לאתר  שגלש  מרוסיה  יהודי 
להרבה  מענה  ומצא  ארוכה  תקופה 
בעקבות  לו.  שהציקו  ביהדות  שאלות 
כך ובהכוונתו של הרב החליט לעלות 
לארץ וללמוד אצל הרב אליקים צדוק 
בישיבת תורת החיים. בעז"ה הוא עוד 
יקים בית של תורה ויאיר לכל העולם.

הקרובים  הפרויקטים  הם  מה 
שאתם עובדים עליהם?

אנו  הקרובה  בשנה  ה'  בעזרת 
ולהגיע  טכנולוגי  מהפך  מתכננים 

לקהלים יותר רחבים. 
• הנגשה לבעלי מוגבליות. 

מש"ה"  "חכמת  השקת   •
חיפוש  מערכת   -

מתקדמת לכל שאלה. 
לדוברי  באתר  והחנות  הכותרות  תרגום   •

אנגלית ורוסית.
ההלכה  את  ישדר  אשר  אינטרנטי  רדיו    •
להפעלת  ואפשרות  יום  מידי  היומית 
פלייסליטים מהאתר לכל החברים שנמצאים 

בלכתך בדרך.
יישומון,  פיתוח  התחלת  הוא  הכותרת  גולת   •
)אפליקציה(, אשר ייכלול את כל ספרי מכון מש"ה עם 

אפשרויות נרחבות. 

המשך נחפשה דרכינו ונחֹקרה

מוקדש לזכר
ר' מאיר בן

חיים מנצורה ז"ל

http://net-sah.org  :כדאי להרשם לאתר ולהתעדכן

במלאת עשור לאתר "נצח ישראל", אנו נפגשים עם דן עמיאל אשר משמש כעורך האתר מזה כשבע שנים.
אתר האינטרנט "נצח ישראל" משמש כשופר לפעילותם של מכון מש"ה ועמותת הליכות עם ישראל

בנשיאותו של כבוד מו"ר הרב רצון ערוסי.
האתר, מרכז אלפי תשובות בכתב, בשמע ובווידאו במגוון רחב של תחומי היהדות.

עשור לאתר נצח ישראל | מאת ר' תומר הלוי

ְלַמַען ַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲהׁשְֹמִרים ֵהם ֶאת ֶּדֶרְך ה'... ַוַּיַּנח 
ה' ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְלִבְלִּתי הֹוִריָׁשם ַמֵהר".

שהפיתרון  לנו  להזכיר  כדי  כאן  נמצאים  הארץ  גויי 
היחיד שיוביל לשלום אמת הוא: "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת 
ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ... ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם. 
ֹלא  ְוֶחֶרב   ... ַמֲחִריד  ְוֵאין  ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתִּתי 
ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם" )ויקרא כו( – כה פשוט, כה אמיתי ולכן גם 

כה עצוב וכואב...

ְוַנְחֹקָרה  ְדָרֵכינּו  "ַנְחְּפָׂשה  הלאומי,  חורבננו  יום  ערב 

אף  והתשובה,  הדרכים  חקר  ולאחר  ה'".  ַעד  ְוָנׁשּוָבה 
ָמִים" בתפילת היחיד  א ְלָבֵבנּו ֶאל ַּכָּפִים ֶאל ֵא-ל ַּבּׁשָ "ִנּׂשָ
והציבור. ומה נאמר לאבינו שבשמים בתפילותינו בימים 
אלו? "ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים? ֲהִׁשיֵבנּו ה' 

ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם!" )איכה(.
ולא  תקוותנו  נשים  באירוויזיון  שלא  נבין  בו  ביום 
איש  כל  ישליך  בו  ביום  תשועתנו,  תבוא  מהמונדיאל 
לחשוב  כשנתחיל  "חכם"(,  )=טלפון  וזהבו  כספו  אלילי  את 
ותכלה  יהודים  כמו  להיראות  כשנחליט  יהודים,  כמו 
מרחובותינו אופנת ה"מיני" ושאר בגדי שחץ, כשרגלינו 

ובבתי  כנסיות  בבתי  יום  יום  ה'  את  לדרוש  יוליכונו 
בדרך  כשננהג  בנתב"ג,  ה"דיוטי-פרי"  אל  ולא  מדרשות 
בראוותנות  ולא  ו(  )מיכה  ֱא-ֹלֶהיָך"  ִעם  ֶלֶכת  "ְוַהְצֵנַע  של 
ואת  אחיו  שלום  את  איש  כשנדרוש  עיניים,  מנקרת 
טובת רעהו ונסיר מתוכנו קנאה, שנאה ותחרות – או אז 
להזכירנו  ה'  שהניח  הארצות  גויי  של  תפקידם  יסתיים 
את אמיתות הנצח שאנו מתעלמים מהן, תימלא סאתם 

וייפקד עוונם, ואנו נזכה לישועת עולמים.
הדבר  אין  ובימינו?  בחיינו  בקרוב,  הדבר  ויהיה  היקום 

תלוי אלא בנו.
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בהבנתו  קאפח,  הגר"י  לפי  ש. 
המובאות  ההלכות  האם  ברמב"ם, 
אכילת  הלכות  שהם  דעות  בהלכות 
מוחלטת  חובה  הנם  בריאים,  מאכלים 

או בגדר הנהגה הראויה לת"ח? 
מאכלים  שהאוכל  דעה  שיש  אוסיף 
בהתאבדות  אשם  הינו  בריאים  לא 
על  בשמיים  כך  על  ויענש  מסוימת 
היה  שיכל  כך  ועל  חייו,  את  שקיצר 
אשר  הזה,  בזמן  ומצוות  תורה  לשמור 

קיצר את חייו. 

ת. ברור שאסור לאדם לאכול מאכלים 
שמזיקים ופוגעים בבריאותו. 

לאכול  לו  שאסור  בלבד  זו  לא  ולכן, 
משקאות  או  מאכלות  לשתות  או 
עלמא,  לכולי  לבריאות  מזיקים  שהם 
ומשקאות  מאכלות  יש  אפילו  אלא 
ולו באופן אישי הם  שהם טובים לכלל, 

מזיקים,אסור לו לאכלם או לשתותם. 
הנחיות  יש  אכן  דעות,  להלכות  אשר 
רבינו, בענייני בריאות, אך בעניינים  של 
לממצאים  מעודכנים  להיות  כדאי  אלו, 
בימינו, ולכן רכוש את ספר הרפואה של 
פרופ' חיים גמליאל, שמתאם את דברי 

רבינו עם הממצאים בימינו.

מארי  דעת  מהי  לשאול,  רציתי  ש. 
לקטנה.  ראש  כיסוי  לגבי  קאפח,  יוסף 
האם אביה מחויב לכל הפחות, לחבוש 

פיאה לראשה? 

הדין,  שלפי  קבע,  קאפח  הגר"י  ת. 
יש  חייבים לכסות ראשה, אולם בפועל 
תהיה  שלא  ובנערה,  בילדה  להתחשב 
הדתיות  חברותיה  מכל  ומוזרה  שונה 

כדי  ראשן,  מכסות  שאינן  והחרדיות, 
שלא תיפגע נפשית. 

על  לסמוך  יש  אלה,  בנסיבות  ולכן 
פוסקי ההלכה המתירים.

הגר"י  דעת  מהי  לשאול,  רציתי  ש. 
קאפח, לגבי פתיל תכלת בציצית, האם 
עניין, האם  בזה  אין  ואם  עניין?  בזה  יש 
אפשר לשים בכל זאת פתיל תכלת, כי 

זה יפה או שמא הדבר מגרע? 

לא  בימיו  שהיו  המחקרים  כל  ת. 
הלכה  בהם,  נהג  לא  ולכן  סיפקוהו 

למעשה. 
הלכות  על  בפירושו  כתב  הוא  אבל 
ציצית לרבינו, את התנאים, שלפי רבינו, 

אם יתמלאו, היא התכלת האמתית.

ללמוד   18 בן  לגבר  מותר  האם  ש. 
עמוק  זה  ספר  שמא  או  נבוכים,  מורה 

מידי?

שהרי  בגיל,  תלוי  הדבר  אין  ת. 
פיהמ''ש,  את  כתב   23 בגיל  הרמב''ם 
שיש בו הרבה יסודות הגותיים אמוניים, 
שכתב מאוחר יותר בספרו מורה נבוכים. 
שו''ת  ספרו  כתב  זצ''ל  יוסף  והגר''ע 

יביע אומר, כשטרם מלאו לו 40 שנים. 
שמסוגלים  עולם,  גאוני  יש  כי 
להתמודד עם עניינים עמוקים ומורכבים, 

למרות גילם הצעיר. 
אולם הדבר ברור, שלבני אדם רגילים 

גיל 18 אינו ראוי ללימוד מורה נבוכים. 
אולם אין מניעה ללמד בחורים כאלה 
הם  אם  נבוכים,  מורה  מספר  רעיונות 

ראויים לכך.

  שו“ת מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א  

נודה לה' יתברך על כך שעשר שנים כבר חלפו מאז הוצאנו לאור עולם את 
העלון "אור ההליכות", והעלינו לאוויר את אתר האינטרנט נצח ישראל.

וחשובים,  חיוניים  הם  ובוידאו,  באודיו  בכתובים,  אלו,  תקשורת  אמצעי 
תורתנו  פי  על  שהליכותיו  לעמנו,  הליכות  אור  את  להפיץ  כדי  וזאת 
מתורה  הרחוקים  בקרב  שקיימת  מהחשיכה,  הרבה  ולסלק  הקדושה, 
ומצוות, וגם בקרב שומרי תורה ומצוות, וכן להשמיע ולהראות את קול 
ואת משנתו של רבינו  ובמיוחד את מורשת אחינו,  התורה, תורת אמת, 

הגדול הרמב"ם, ועל פי פירושיו ופסקיו של מו"ר מהרי"ק זצ"ל.
ועולות,  שצפות  השעה,  לבעיות  התייחסות  וכן  יומית,  הלכה  יום  יום 

בחברה הישראלית חדשים לבקרים.
והכל בטוב טעם ודעת.

ה' יברך את כל העושים והמעשים, ובמיוחד את מר אבי חמדי הי"ו ואת 
מר דן עמיאל הי"ו.

ה' יסייענו להשתכלל בעשור הבא עלינו לטובה, והכל כדי לאהב את ה' 
ואת תורתנו על רבים, בתבונה, ובדרכי נועם, וכך יתגדל ויתקדש שמיה 

רבא וישלח משיחיה.

הרב רצון ערוסי
רב העיר קרית אונו

חבר מועצת הרה"ר לישראל
יו"ר הליכות עם ישראל

ונשיא מכון מש"ה

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

כוס של ברכה
לידידנו עודד רז ורעיתו הי"ו

לרגל לידת בתם שתחי' 
שפע ברכת ה׳ ולכל בני בתכם  מרבה תורה מרבה חיים

מערכת אור ההליכות

מאור הנעשה ונשמע

ב"ה שמחים אנו לעדכן על כניסתינו למשרדים
החדשים בבית הליכות עם ישראל החדש ,

משרדים אשר ישמשו את כולנו להתחדשות
ולהרחבת הפעילות , במשכן חדש, נאה, ומתוקן זה .

פרטים בהמשך .
יה"ר שמקדש מעט זה יהיה אבן נוספת

בבניין עם ישראל ויהדותו .

קבוצות הווצאפ של הליכות עם ישראל ומכון מש"ה ,
אשר כבר כשנתיים שמאות חברים מקבלים מידי יום ויום ,

הלכה יומית בהקלטה מפי מו"ר, עידכונים חשובים,
וידיעות שוטפות על הנעשה ונשמע בקהילות,

הצטרף גם אתה לחבורה של מצווה
בשליחת הודעה ל :052-5467887


